
ข ัน้ตอน การใชง้าน
E-Board 



1.เสยีบปล ัก๊ไฟ เครือ่ง 
E-Board

2.เปิดเครือ่งส ารองไฟ
E-Board

3.กดปุ่ ม “เปิด” (ตามภาพ) ทีแ่ผง
ดา้นหนา้ ไฟจะแสดงสถานะ “สฟ้ีา”

การ”เปิด”เครือ่ง E-Board กระดานอเิล็กทรอนกิส์

4.หนา้จอจะปรากฏ “เมนูหลกั” ที่
พรอ้มใชง้าน

การ “ปิด” เครือ่ง E-Board กระดานอเิล็กทรอนกิส์

1.กดปุ่ ม ปิด 1 คร ัง้ (ตาม
ภาพ)  ทีแ่ผงดา้นหนา้

หนา้จอจะปรากฏ ค าวา่ “Please turn off 
PC before shutting down” โปรดปิด
เครือ่งหลงัจาก Shutting down

2. จากน ัน้ใหก้ดปุ่ ม ปิด  (สแีดง) 
1 คร ัง้ (ตามรูป) ทีแ่ผงดา้นหนา้  
ไฟจะแสดงสถานะ “สแีดง”
เครือ่งก าลงัปิด

เครือ่งก าลงัปิด

หนา้จอจะปรากฏ ค าวา่
“Shutting down. 
please wait

การใชง้าน  เมนลูดั ท าไดโ้ดย

(ใหชู้สองนิว้ แลว้สมัผสัทีจ่อ) 
ค าส ัง่เมนหูลกั จะข ึน้มาให้ ที่
หนา้จอ (ตามภาพ)

เมนูหลกั



5.กดปุ่ มเมนูหลกั “Source”
(ตามรูป)

การตอ่อุปกรณ ์(กลอ้งและไมโครโฟน)
1.ตอ่สาย HDMI เขา้ทีเ่ครือ่ง E-board 
(อยูด่า้นหนา้)
2.ตอ่สาย HDMI เขา้ทีเ่ครือ่ง NB
3.ตอ่สายแลน (สเีหลอืง) เขา้ทีเ่ครือ่ง NB
4.ตอ่สายกลอ้ง VDO และไมโครโฟน
(หากตอ่ถกูจะมสีญัญาณขึน้ทีก่ลอ้งและ
ไมโครโฟน เป็นสนี า้เงนิ)

หากด าเนนิการ
ส าเร็จ หนา้จอ
จะปรากฏ 
เครือ่ง 
notebook ที่
ตอ้งการใชง้าน

1.การใช้ (HDMI รว่มกบั NOTEBOOK) 

7.หลงัจากน ัน้คลกิ ทีปุ่่ ม 
“HDMI” 1 คร ัง้ เพือ่ใชง้าน 
Notebook

กด Source 

6.กดปุ่ ม HDMI (ตามรูป) 
ดา้นบนจะแสดงหนา้จอ  
เครือ่งทีพ่รอ้มใชง้าน

1.เปิดสวติซไ์ฟกลอ้งและไมโครโฟน
(ไฟกลอ้งและไมโครโฟนขึน้สฟ้ีาแสดงวา่พรอ้มใชง้าน

1. การต ัง้คา่ 
ระบบเสยีง ให้
กดปุ่ ม
สามเหลีย่ม
ขา้งค าวา่ 
Mute และกด 
ปุ่ ม Audio 
Setting เพือ่
ต ัง้คา่เสยีงและ
ไมโครโฟน 
(ตามภาพ)

4. การต ัง้คา่ “กลอ้ง” ใหก้ดปุ่ ม
สามเหลีย่ม (ตามภาพ) ขา้งค าวา่ 
“Stop VDO” และกดปุ่ ม 
VDO Setting เพือ่ต ัง้คา่
VDO= ใหต้ ัง้คา่เป็น (USB 2.0
4K Camera)

2. ใหก้ดปุ่ มต ัง้คา่ test 
speaker = ใหต้ ัง้คา่
เป็น (IFPD (HD 
Audio Driver for 
Display Audio)

3. ใหก้ดปุ่ ม test 
Microphone =ใหต้ ัง้
คา่เป็น (Echo 
Cancelling 
Speakerphone         
( Aver VC520 Pro)

2.ตอ่สาย HDMI เขา้เครือ่ง
E-board ตามภาพ

3.ตอ่สาย HDMI และสาย Lan
เขา้ notebookตามภาพ

4.ตอ่สายกลอ้งและไมโครโฟนเขา้ notebook
ตามภาพ(สถานะไฟขึน้ หมายถงึพรอ้มใชง้าน

การต ัง้คา่ กลอ้งและไมโครโฟน ใชใ้นการประชุมออนไลน์

อุปกรณต์อ่พว่ง
ประกอบดว้ย
1.สายไมโครโฟน
2.สาย กลอ้ง
3.สาย Lan
ตามภาพ

สาย HDMI

สายlan

สาย 
กลอ้ง

เปิดสวติซไ์ฟกลอ้ง
และไมโครโฟน

สฟ้ีา = เปิด

สแีดง = ปิด

กด HDMI



2. การใชง้าน J-kick)

1.หนา้จอจะปรากฏ “เมนหูลกั” 
ใหก้ดปุ่ ม Source

2.กดปุ่ ม HDMI (ตามภาพ) ดา้นบนจะ
แสดงหนา้จอ สถานะเครือ่งทีพ่รอ้มใชง้าน

3.หลงัจากน ัน้คลกิทีปุ่่ ม “HDMI” 1 คร ัง้ เพือ่
ใชง้าน (Wireless Presentation การใช้

งาน J-kick)

หากเครือ่งพรอ้มใชง้าน หนา้จอ จะ
ปรากฏค าวา่ (Wireless 
Presentation) ตามภาพ

4. เสยีบอปุกรณ์ J-kick เขา้กบั Notebook ทีต่อ้งการใชง้าน (ใชไ้ดก้บั window10-11 เทา่น ัน้) (หาก
ปุ่ มขึน้เป็นสฟ้ีา แสดงวา่ ก าลงัคน้หาเครอืขา่ย ) ตามภาพ 

5.หากปุ่ มขึน้สแีดง แสดงวา่คน้หา
เครอืขา่ยส าเร็จ และหากตอ้งการ
ใชง้าน ใหก้ดทีปุ่่ ม “สแีดง” 1 คร ัง้ 
(ตามภาพ) เพือ่ใชง้าน 
(Wireless Presentation

หากเครือ่งพรอ้มใชง้าน หนา้จอ 
จะปรากฏ ภาพเครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีต่อ้งการใชง้าน  (Wireless 
Presentation) ตามภาพ

WI-FI  SSID:  ESHOW_AO3E96
PASSWORD:  123456



3.การใชง้าน Built-in PC (ใชใ้นการประชุม Online)

1.หนา้จอจะปรากฏ “เมนู
หลกั” ใหก้ดปุ่ ม Built-in Pc

2.หนา้จอจะปรากฏ
ระบบปฏบิตักิาร window10

3.กดปุ่ ม App Zoom 
Metting/Webex /อืน่ๆ ใช้

ในการประชุมออนไลน ์

4. ลงชือ่เขา้ใชง้าน “Sign in” ใน
ระบบ Zoom Metting

หากด าเนนิการส าเร็จ จะเขา้หอ้ง
ประชุมออนไลนต์ามหมายเลข
หอ้งประชุม 

6. การต ัง้คา่ ระบบเสยีง ใหก้ด
ปุ่ มสามเหลีย่มขา้งค าวา่ Mute 
และกด ปุ่ ม Audio Setting เพือ่
ต ัง้คา่เสยีง (ตามภาพ)

9. การต ัง้คา่ “กลอ้ง” ใหก้ดปุ่ ม
สามเหลีย่ม (ตามภาพ) ขา้งค าวา่ 
“Stop VDO” และกดปุ่ ม VDO 
Setting เพือ่ต ัง้คา่ VDO= ใหต้ ัง้คา่
เป็น USB 2.0 4K Camera

7. ใหก้ดปุ่ มต ัง้คา่ test 
speaker = ใหต้ ัง้คา่เป็น 
(Speakers USB Audio 
Device)

8. ใหก้ดปุ่ ม test 
Microphone =ใหต้ ัง้คา่เป็น
(Microphone USB Audio 
Device)

สฟ้ีา = เปิดเสยีง
หากตอ้งการพดู ใหก้ดปุ่ ม รปูไมโครโฟน           
(ตามรปู) ปุ่ มจะเป็น ”สนี า้เงนิ”

สแีดง = ปิดเสยีง
หากไมต่อ้งการพดู ใหก้ดปุ่ ม  รปูไมโครโฟน 
(ตามรปู) ปุ่ มจะเป็น “สแีดง”

ไมโครโฟน ประกอบดว้ย
1. ปุ่ มไมโครโฟน เปิด
และปิดเสยีงได ้       
ใชส้ าหรบัการประชุม
ออนไลน์

2. ปุ่ ม เปิด- ปิด

สฟ้ีา = เปิดไมค์ สแีดง = ปิดไมค์

5.กดปุ่ ม Join เขา้หมายเลข
หอ้งประชุมออนไลน ์ใส ่
username/password 


